ỦY BAN NHÂNDÂN
PHƯỜNG YÊN THẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do Hạnh phúc

Số: 123/BC-UBND

Yên Thế, ngày 11 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo (của cấp ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN
và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan)
Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo: Ngày 13 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân
dân phường Yên Thế ban hành quyết định số 08/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy
ban bầu cử phường Yên Thế nhệm kỳ 2021-2026; ngày 29 tháng 01 năm 2021
HĐND phường có tờ trình xin ý kiến Đảng ủy phường về cơ cấu, thành phần số
lượng đại biểu HĐND phường; Quyết định số 01 ngày 05 tháng 02 năm 2021 của
HĐND phường Yên Thế về việc ấn định số lượng và dự kiến cơ cấu, thành phần
đại biểu HĐND phường Yên Thế, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Đã ban hành các quyết định thành lập:
+ Tổ giúp việc, Tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu
ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban công tác thông tin, tuyên
truyền.
+ Họp giới thiệu người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp theo quy định.
2. Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương
a) Tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội
và đại biểu HĐND năm 2015 (nêu rõ số lượng, danh sách xã, phường, thị trấn đã
thực hiện tính tới thời điểm báo cáo; gửi kèm Quyết định thành lập).
- Ngày 02/3/2021, Ủy ban bàu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Yên
Thế đã phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND
phường Yên Thế nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày 03/3/2021, Ủy ban nhân dân phường Yên Thế đã ban hành các quyết
định về việc thành lập Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân phường Yên Thế
khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. (Tổng cộng 05 ban).
b) Các tổ chức khác được cấp có thẩm quyền thành lập (nếu có) để triển khai
công tác bầu cử (nêu rõ số lượng, danh sách xã, phường, thị trấn đã thực hiện tính
tới thời điểm báo cáo; gửi kèm Quyết định thành lập).
3. Công tác xác định số lượng đại biểu HĐND được bầu:
Nhiệm kỳ 2021-2026 số đại biểu HĐND được bầu là 23 đại biểu. Dự kiến 5 tổ
bầu cử.
4. Sơ bộ công tác chuẩn bị con dấu, các điều kiện, phương tiện vật chất kỹ
thuật cho cuộc bầu cử ở địa phương (theo lộ trình bầu cử)
- Đối với con dấu UBBC, Ban bầu cử, Tổ bầu cử, dấu đã bỏ phiếu, phường
Yên Thế sau bầu cử nhiệm kỳ 2016-2021 đã bàn giao lại cho phòng Nội vụ Thành
phố Pleiku. Qua kiểm tra còn đầy đủ.

- Đối với hòm phiếu, sau khi kiểm tra, rà soát hòm phiếu đã hư hỏng không sử
dụng được. Đề nghị cấp mới.
5. Công tác khác.
5.1. Công tác thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền qua loa truyền thanh
không dây của phường về bầu cử Đại biểu cấc cấp nhiệm vụ 2021-2026.
5.2. Công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
5.3. Công tác đảm bảo kinh phí tổ chức triển khai cuộc bầu cử: Lập dự toán
kinh phí bầu cử đại biểu HĐND theo hướng dẫn.
5.4. Công tác phòng, chống dịch bệnh (nếu có).
5.5. Công tác phòng chống thiên tai (nếu có).
5.6. Công tác hướng dẫn kê khai tài sản, nộp hồ sơ ứng cử và công tác giải
quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử (nếu có).
6. Khó khăn, vướng mắc (nếu có).
7. Đề xuất, kiến nghị (nếu có).
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